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Obj. č.: 140 33 24 
 

 

 

Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup skartovačky Renkforce S7CD. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 
 

Účel použití 
 

Tento výrobek slouží ke skartování papíru, CD, DVD a kreditních karet.  
Je vybaven funkcí automatického startu a zastavení, zpětného chodu, funkcí uvolnění zablokované 
řezací hlavy a ochrany proti přehřátí. Skartovačka je napájena ze standardní sítové zásuvky  
(220 – 240 V AC, 50 Hz). 
 
 

Rozsah dodávky 
 

� Skartovačka 
� Sběrný koš na papír 
� Samostatný sběrný koš na CD a kreditní karty 
� Návod k obsluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis a ovládací prvky  
 

 
 
 
1. Otvor pro vkládání kreditních karet, CD a DVD 
2. Tlačítko CLEAR  (uvolnění zablokované řezací hlavy) 
3. Přepínač AUTO / OFF / REV 
4. Otvor pro vkládání papíru 
 

Obsluha 
 
Nesahejte rukou do vkládacího otvoru. 
Nevkládejte do vkládacího otvoru sponky na papír nebo jiné kovové předměty. 
Osoby s dlouhými vlasy musí dávat pozor, aby se vlasy nedostaly do vkládacího otvoru,  
a musí od něj zachovávat patřičnou vzdálenost. 
Dávejte pozor, aby se do vkládacího otvoru nedostala kravata, volné části oblečení a dlouhé 
náhrdelníky nebo náramky. 
Nikdy nepoužívejte v blízkosti výrobku spreje, láhve a plechovky s pitím. 
Aby se zabránilo přehřátí, nenechávejte skartovačku v nepřetržitém chodu déle než 2 minuty. 
Pokud se sběrný koš naplní ještě před uplynutím dvou minut, výrobek vypněte a před dalším 
použitím koš vyprázdněte. 
Před dalším použitím nechte výrobek alespoň 60 minut v klidu, aby se ochladil. 
 

a) Instalace 
 

� Vybalte všechny části dodávky a odstraňte balící fólie. 
� Malou sběrnou nádobu na CD a kreditní karty přichyťte k držákům na přední straně velkého 

sběrného koše. 
� Řezací hlavu položte do výřezů na velkém sběrném koši. Musí do nich pevně zapadnout.  

Otvor pro vkládání CD, DVD a kreditních karet (1) musí být umístěn přesně nad malou sběrnou 
nádobou. Dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty mezi sběrný koš a řezací jednotku a aby se 
nezaseknul napájecí kabel. 
 
 

b) Umíst ění a připojení 
 

� Položte výrobek na pevný, rovný a neklouzavý povrch. 
� Dejte pozor, aby byl přepínač AUTO / OFF / REV v středové poloze na OFF. 
� Zapojte zástrčku napájecího kabelu do vhodné síťové zásuvky. 
 
c) Skartování papíru 

 
Do vkládacího otvoru vkládejte současně maximálně 7 stránek papíru (velikost DIN A4) 
s maximální gramáží 70 g/m2. Nevkládejte do skartovačky nalepovací štítky nebo papír se 
zbytky lepidla. 

 



� Posuňte přepínač AUTO / OFF / REV doleva, do polohy AUTO. 
� Poté vložte opatrně papír vkládacího otvoru (4). Papír se automaticky vtáhne dovnitř a skartuje. 

Pokud vkládáte papír, který je menší, než je šířka vkládacího otvoru, vždy ho vkládejte uprostřed 
otvoru.  

� Po skartování posuňte přepínač AUTO / OFF / REV do středové polohy na OFF. 
 
d) Skartování CD, DVD a kreditních karet 

 
Nikdy neskartujte současně víc než jedno CD, DVD nebo jednu kreditní kartu. 
 
 

� Posuňte přepínač AUTO / OFF / REV doprava, do polohy REV. 
� Otevřete kryt vkládacího otvoru CD a kreditních karet (1) 
� Opatrně vložte do otvoru jednu kreditní kartu nebo jedno CD (DVD). Kreditní karta nebo CD (DVD) 

se automaticky vtáhne dovnitř a skartuje. Dejte pozor, abyste kreditní kartu vkládali širší stranou  
a jako první se skartoval magnetický proužek.  

� Po dokončení skartování posuňte přepínač AUTO / OFF / REV do středové polohy na OFF  
a zavřete kryt vkládacího otvoru. 

 
e) Odstra ňování zaseklého papíru 
 

Výrobek je vybaven ochranným mechanizmem proti přehřátí, který se aktivuje v případě,  
že je skartovačka v nepřetržitém chodu déle než 2 minuty a také, když se do vkládacího otvoru vloží 
víc než povolené množství papíru (7 stránek, z nichž každá má gramáž 70 g/m2).  
V takovém případě dojde k zablokování papíru ve vkládacím otvoru. 
Pokud jste výrobek používali déle než 2 minuty, nechte ho před dalším použitím alespoň 60 minut 
vychladnout. 
Pokud došlo k spuštění ochranného mechanizmu proti přehřátí, nebo pokud se papír zasekl, 
postupujte následujícím způsobem: 
 

� Posuňte přepínač AUTO / OFF / REV do středové polohy na OFF a vytáhněte zástrčku 
napájecího kabelu ze síťové zásuvky. 

� Vytáhněte a odstraňte papír z horní strany řezací hlavy. 
� Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. 
� Posuňte přepínač AUTO / OFF / REV doprava, do polohy REV. 
� Řezací nože nyní běží opačným směrem a vytlačují zaseklý papír z řezací hlavy.  

Odstraňte přebytečný papír a nesahejte přitom prsty do vkládacího otvoru, aby nedošlo k úrazu.   
 
Pokud se vám nepodaří papír zcela vytáhnout, postupujte podle níže uvedených pokynů  
(viz „Funkce uvolnění řezací hlavy“). 

 

� Posuňte přepínač AUTO / OFF / REV doleva, do polohy AUTO, abyste mohli pokračovat 
v skartování. 

 
f) Funkce uvoln ění zablokované řezací hlavy 
 

� Drcení vláknitého papíru může způsobit, že se řezací hlava silně znečistí nebo zasekne. 
V takovém případě posuňte přepínač AUTO / OFF / REV asi na 2 – 3 sekundy doprava, do polohy 
REV (zpětný chod) a poté do polohy AUTO. Stiskněte a 2 – 3 sekundy podržte tlačítko CLEAR  
(2). Výše uvedené kroky opakujte dvakrát nebo třikrát, aby se z řezací hlavy odstranil i zbytek 
papíru. 

 
 
 
 
 
 
 

Řešení problémů 
 

Problém  Příčina  Řešení 
V režimu AUTO běží řezací 
hlava nepřetržitě. Sběrný koš na skartovaný 

papír je přeplněn. Řezací hlava 
nevtahuje papír.  

Posuňte přepínač AUTO, OFF, 
REV do polohy OFF a 
vytáhněte zástrčku napájecího 
kabelu ze síťové zásuvky. 
Vyprázdněte sběrný koš. 

Po skartování zůstávají 
v řezací hlavě kousky papíru. 

Mezi noži jsou zachyceny 
kousky papíru. 

Posuňte přepínač AUTO, OFF, 
REV do polohy REV. Po použití zpětného chodu 

(REV) řezací hlavy nefunguje 
automatické podávání papíru. 

Automatické podávání listů 
papíru je zablokováno zbytky 
papíru v řezací hlavě.  

Automatické podávání papíru 
se zastaví, když je papír 
v řezací hlavě. 

Papír byl vložen do vkládacího 
otvoru v šikmé poloze. 

Vložte list papíru do vkládacího 
otvoru ve svislé poloze. 

List papíru je příliš měkký, příliš 
tenký, vlhký nebo zmačkaný. 

Vyrovnejte nebo vysušte 
vkládaný papír. 

Výrobek nefunguje, i když 
v řezací hlavě nejsou žádné 
kousky papíru. 

Došlo k přehřátí motoru. 
Před dalším použitím nechte 
výrobek alespoň 60 minut 
vychladnout. 

 
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do skartovačky. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné 
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky 
mohly poškodit povrch a pouzdro skartovačky.  

 
Recyklace 
 

 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 

                 Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 



Technické údaje 
 

Provozní napětí a proud 220 - 240 V AC, 50 Hz, 0,7 A 
Ochranná třída II 
Typ řezu Podélný řez na proužky 
Šířka vkládacího otvoru 220 mm (papír) 
Velikost řezu 7 mm (papír) 
Rychlost skartace 2,8 m za minutu 
Počet listů papíru Max. 7 (70 g/m2) 
Kapacita sběrného koše (papír) 13 l 
Provozní čas Po 2 min. provozu se musí na 60 minut vypnout  
Hlučnost ≤74 dB 
Bezpečnostní úroveň 1 (DIN 32757) 
Délka napájecího kabelu Asi 1,4 m 
Provozní a skladovací podmínky Teplota: 0 ºC až +35 ºC  

Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 85% 
Rozměry (Š x V x H) 339 x 297 x 182 mm 
Hmotnost 2,2 kg 
 
 
 

 

 
 
 

Záruka 
 

Na skartovačku Renkforce S7CD poskytujeme záruku 24 měsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 

 

 

 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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